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Alibertia edulis é espécie arbórea, com flores tubulares brancas, de antese noturna, que
exalam odor agradável, e oferecem como recompensa aos visitantes pólen e néctar. Suas
flores são visitadas durante a noite por esfingídeos, que apresentam comportamento de
visita e comprimento do corpo e da probóscide adequados para polinizar efetivamente
as flores. Neste trabalho foi investigada a importância dos visitantes florais diurnos na
polinização de A. edulis em remanescente de cerrado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Os
visitantes foram observados em novembro de 2008, durante o período da manhã (7h00-
12h00), totalizando 18 horas de observação. Foram observados cerca de 400 visitantes
distribuídos em três ordens, Hymenoptera (7 spp de abelhas; 1 spp de vespa), Diptera (1
spp) e Lepidoptera (4 spp). Cinco espécies de abelhas e as espécies de Lepidoptera
visitaram as flores contatando anteras e estigma, os demais visitantes pilharam néctar
e/ou pólen. Dentre as abelhas, Paratrigona lineata (26,5%) e Euglossa towsendi
(7,32%) foram os visitantes mais freqüentes. Durante a coleta de pólen P. lineata pousa
sobre a pétala e caminha até o centro da flor, sobre os órgãos sexuais e, em seguida
coleta pólen com o primeiro par de pernas. Enquanto que E. towsendi e as espécies de
Lepidoptera apresentam comportamento semelhante na coleta de néctar, pousando sobre
a pétala e inclinando a probóscide até o disco nectarífero situado na base do estigma,
durante esse movimento a cabeça, parte do tórax e os primeiros pares de patas ficam
recobertos de pólen. Os demais visitantes pousam sobre as pétalas e coletam pólen e/ou
néctar, sendo pilhadores desses recursos, pois raramente contatam anteras e o estigma.
Os visitantes florais que visitaram as flores de A. edulis durante o dia parecem
desempenhar papel importante na reprodução da espécie, uma vez que durante as visitas
eles apresentam comportamento intrafloral adequados à polinização.
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